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Svar på remiss om förslag om ändring av Statens 
jordbruksverks föreskrifter om direkstöd (SJVFS 2014:41) 
Dnr 3.4.16-8662/15 
 
Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
ändringav Statens jordbruksverks föreskrifter om direktstöd (SJVFS 2014:41). 
Ingemar Henningsson, Madelene Nilsson har arbetat fram detta svar. 
 
Hushållningssällskapens Förbund har följande synpunkter: 
 
Ställer oss stark undrande över att vi inte fick möjlighet att delta i samrådet för denna 
föreskrift. Vi anser att det är av största vikt för att få förskrifterna så tydliga och fungera även i 
praktiken att det även ges möjlighet från lantbrukets sida att lämna samrådssvar.   
 
3§ Om alla blandningar som tas fram med avsikt att vara vilt/biologiskmångfald/pollen 
gynnande borde det anges i föreskriften att alla de arter som ingår i dessa blandningar är 
godkända för odling på träda och obrukadfältkant. 
Måste blandningarna vara inköpta av utsädeshandel eller tillåts även egna blandningar, detta 
bör också framgå av denna paragraf. 
 
6§ Bra att det blir samma skrivning i alla föreskrifter. Vi vill ändå framhålla att inget av dessa 
arealer och procentsatser är något som den enskilde lantbrukaren kan sätta sig in i eller kan 
ansvara för. Det måste helt och hållet vara myndighetens ansvar att bedöma marken enligt pro 
rata-systemet. Skulle fel uppstå får inte lantbrukaren lastas eller drabbas av det, det måste 
myndigheten ta på sig.  
 
28§2. Med denna regel att huvudelen av skiftet inte får vara obrukadfältkant kommer de skifte 
som måste skapas bredvid miljöstödskiften behöva göras dubbelt så stora. Detta är en onödig 
byråkratisk regel som knappast leder till förenkling av ansökan eller kontrollen. Vad finns det 

för stöd i EU förordningen nr 1307/2013 att huvuddelen av skiftet inte kan vara obrukad 
fältkant? 
 
28a§ Om den paragrafen träder i kraft, bör SAMinternet varna en lantbrukare som tidigare 
sökt stöd för betesmark eller slåtteräng inom Natura 2000-område, om denne upphör med 
det.  
 
 
I övrigt har vi inga synpunkter.  
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